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1. Általános információk a beszámolóhoz
1.1. A Baltazár Színház Alapítvány bemutatása
A Baltazár Színház Alapítvány 1998-ban azzal a céllal jött létre, hogy az értelmi sérült
színészeket foglalkoztató Baltazár Színház munkáját segítve, a művészet által közelebb kerülhessenek
egymáshoz a társadalom sérült és nem-sérült tagjai.
A Baltazár Színház Magyarországon - de talán a világon is - egyedülálló színtársulat.
A professzionális színház értelmi sérült színészei azon kevés fogyatékos emberek közé tartoznak
hazánkban, akik 23 éve művészetből élnek meg.
Tevékenységeink szerteágazóak, azonban mindegyiket az a közös cél vezeti, amely a többségi
társadalom számára segít láthatóvá, ezáltal elfogadhatóvá tenni fókuszon kívül eső társadalmi
csoportokat.
Székhelye: 1031 Budapest, Zsófia utca 7.

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
Jelen beszámoló a 2021. január 01. - 2021. december 31. közötti gazdálkodási időszakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja 2021. december 31.
Mérlegkészítés időpontja: 2022. május 27. nap

1.3. A beszámoló közreműködői
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes
könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást
végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal)
rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma:

Név: Fazekas – Tóth Anett
Regisztrálási szám: MK208368
Kurátor Kft.
1132 Budapest, Váci út 4.
Adószám: 10235856-2-41

1.4. A beszámoló aláírója
A Baltazár Színház Alapítvány számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredmény-kimutatást és a
kiegészítő mellékletet) a hely és a keltezés feltüntetésével az Alapítvány képviseletére jogosult
kuratóriumi elnök, Elek Dóra írja alá.
Az Alapítvány legfőbb irányító szervének döntése értelmében a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét,
megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló nem ellenőrizte.
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2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A könyvvezetés módja
Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A
számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső
szolgáltató feladata.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre. A nem forintra szóló eszközök, források értékelését az MNB által közölt
devizaárfolyamon hajtja végre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Alapítvány által kialakított számviteli
politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem
merült fel.
Az Alapítvány számviteli politikáját az üzleti tevékenység figyelembevételével a számviteli törvényben
előírt alapelvek és értékelési módok, az amortizációs elszámolásra és értékvesztésre vonatkozó szabályok
és céltartalék képzési előírások alapján alakította ki.
Az Alapítvány a számviteli politikájában, a mérlegben szereplő tételek értékelési szabályait a következők
szerint rögzítette.
A befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban
Sztv.) foglaltak figyelembevételével – a bekerülési értéken értékeli, csökkentve azt a tv-ben megadott
alkalmazott leírásokkal. A 200.000,- Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket,
üzembe helyezéskor azonnal egy összegben értékcsökkenésként számolja el.
A követeléseket értékvesztéssel csökkentett, illetve az értékvesztés visszaírt összegével növelt
könyvszerinti értéken értékeli.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
A tárgyévben az Alapítvány számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és
megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Üzleti jelentés
Az Alapítvány üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.6. Jelentős és nem jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 M Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
Nem jelentős összegű

A számviteli elszámolás szempontjából nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának
évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott évet érintően, évenként külön-külön feltárt
hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő- értékének együttes (előjeltől
független) összege nem haladja meg az 1 millió forintot.
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2.7. Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem
változtak.

2.8. Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.9. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
Az Alapítvány tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos
információk közlésére kötelezett. Az Alapítvány/Egyesület sajátos tevékenységé az alábbi jogszabályok
szabályozzák:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról. A törvény értelmében az Alapítvány közhasznúsági mellékletet
készítésére kötelezett.
- a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről,
- a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. A mérleg tagolása
Új tételek a mérlegben
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek tovább tagolása a mérlegben
A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt.

3.2. Mérlegen kívüli tételek
Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
Az Alapítvány pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő
- mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem
rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

3.3. Befektetett eszközök
Az Alapítvány a fordulónapon 169.279 e Ft nettó értékű ingatlannal rendelkezik, melynek beszerzéskori
értéke 206.943 e Ft és 224 e Ft nettó értékű egyéb berendezéssel rendelkezik, melynek bruttó értéke 723
e Ft. A műszaki berendezések, gépek, járművek nettó értéke 0 Ft, beszerzési kori értékük pedig, a
Színházi tevékenységgel kapcsolatos műszaki berendezések esetében 2.665 e Ft és a kis értékű műszaki
berendezések bruttó értéke pedig 88e Ft.
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3.4. Forgóeszközök
3.4.1. Készletek
A fordulónapon az alapítvány a következő készlettekkel rendelkezik:
- 154 e Ft értékű Örök naptár
- 3.048 e Ft értékű 12 Parancsolat című könyv
-52 e Ft bizományosi készlet
3.4.2. Követelések
A fordulónapon az Alapítványnak 668 e Ft követelést tartott nyilván, melyek a következőek:
-165 e Ft szolgáltatásra adott előleg,
-129 e Ft előre utalás
-4 e Ft szja túlfizetés (290 adónem)
-1 e Ft szja túlfizetés (130adónem)
-196 e Ft szociális hozzájárulási adó túlfizetés
-2 e Ft NAV egyéb kötelezettségek túlfizetés
- 171 e Ft ÁFA túlfizetés

3.4.3. Értékpapírok
Az Alapítvány a fordulónapon értékpapírral nem rendelkezett.

3.4.4. Pénzeszközök
Az Alapítvány a pénzeszközeit könyv szerinti értéken tartja nyilván forint összegben.
A mérlegben a házipénztár egyenlege 2021. december 31-én 224 e Ft. Valamint EUR pénztár
egyenlege 21 e Ft.
A két elszámolási betétszámláján együttesen 9.421 e Ft-ot tart, valamint a deviza betétszámlán
2.816 e Ft-ot.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások
Az aktív időbeli elhatárolás mérlegértéke 6.699 e Ft.

3.6. Saját tőke
3.6.1. Induló vagyon
Az induló vagyon mérlegértéke 100 e Ft.

3.6.2.Tőkeváltozás
A tőkeváltozás fordulónapi értéke 179.053 e Ft.

3.6.3.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Az Alapítvány tárgyévi alaptevékenységének eredménye +5.210e Ft. Az Alapítvány 2021-ben
vállalkozási tevékenységet nem végzett.
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3.7. Kötelezettségek
3.7.1. Rövid lejáratú kötelezettségek
A kötelezettségek értékelése a mérlegben könyv szerinti értéken történik.
A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértéke 264 e Ft, mely szállítói tartozásból adódik.

3.8. Passzív időbeli elhatárolások
A mérlegkészítés időpontjában a passzív időbeli elhatárolás mérlegértéke 8.328 e Ft, melynek
egy része 349 e Ft, költségekkel kapcsolatos 7.979 e Ft pedig halasztott bevételek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Az eredmény-kimutatás tagolása
Új tételek az eredmény-kimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Tovább tagolt tételek az eredmény-kimutatásban
Az eredmény-kimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem
élt.

4.2. Bevételek
Bevételek alakulása
A Baltazár Színház Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória
Árbevétel
Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
-

Támogatások, adományok

Pénzügyi műveletek bevételei

Előző időszak Tárgyidőszak
e Ft
e Ft

%

1626

1435

88%

0

0

0%

22116

52556

238%

6263

44830

716%

19

207

1089%

23761

54198

228%

Bevételek összesen
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4.3. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A Baltazár Színház Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória
Anyagjellegű ráfordítások

Előző időszak Tárgyidőszak
e Ft
e Ft

%

16727

29799

178%

Személyi jellegű ráfordítások

8217

14745

179%

Értékcsökkenési leírás

4226

4331

103%

10

113

1130%

73

0

na%

29253

48988

167%

Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

4.4.Társasági adó megállapítása
Az Alapítvány tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet, társasági adó fizetési kötelezettsége
nem keletkezett.

4.5. Eredmény
Az adózott eredmény felhasználása
Az Alapítvány eredménye 2021-ben 5.210 e Ft nyereség, amelyet a tőkeváltozással szemben számol el.

5. Tájékoztató adatok
5.1. Bér- és létszámadatok
Az Alapítványban 3 fő van foglalkoztatva, melyből 2 megbízásos jogviszonnyal és egy alkalmazotti
státuszban van.

6. Beszámoló az Alapítvány 2021. évi tevékenységéről
Noha a klasszikus értelemben vett színházi évad 2021-ben is a felére csökkent a lezárások miatt, mégis
egy aktív és eredményes évet könyvelhet el a Baltazár Színház.
Két új bemutatót is tartottunk. A színháztermünk akkor sem állt üresen, amikor a színházakat bezárták.
Társulati tagunk, Varga Klári 2020 októberében kezdte el próbálni új monodrámáját, az Oldás-Áldás c.
előadást, amely egyike volt a 2021-es bemutatóinknak. A másik bemutató szeptemberben 13-án
tartottuk A világot tartó oszlopok címen.
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Támogatások felhasználása
1.
- Támogató megnevezése: Visegrád Fund
- Támogatási program elnevezése: Promoting social acceptance of mentally disabled people
through art
- Támogatási időtartam: 2019.09.05-2021.06.15
- Támogatási összeg: 21.920.186 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 5.249.867 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 2045242,8Ft (5.812 EUR)
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Visegradi Alap pályázatának
köszönhetően a 2019. októberében induló, a Baltazár Színház , a szlovák Mestské Divadlo z
Pasáže (Banská Bystrica) és a lengyel Fundacja Teatroterapia Lubelska (Lublin), szintén
értelmi sérült hivatásos színészeket foglalkoztató társulatokkal közös projektje
2.
- Támogató megnevezése: NAV
- Támogatási program elnevezése: 1% SZJA 2019 (2020-ban kapott)
- Támogatási időtartam: 2020.09.21-2022.09.21.
- Támogatási összeg: 562.867 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 397.867 Ft, ebből
személyi: 0 Ft, dologi: 397.867 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 0 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az Alapítvány a kapott
támogatást fodrász tevékenységre, hangosításra és oktatásra használta fel. 2022-ra már nem
visz át a támogatásból.
3.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: A Baltazár Színház Alapítvány Emtv. szerinti 2020 évi
működési támogatása EMMI- MUK-20-BP-SZ-B-0001
- Támogatási időtartam: 2020.03.01-2021.02.28
- Támogatási összeg: 6.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 913.314 Ft, ebből
személyi: 786.363 Ft, dologi: 126.951 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 0 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Baltazár Színház Alapítvány
2020-évi működési támogatása 2021 január-február hónapokra eső része, könyvelési díj,
hangosítás, fodrászati tevékenység, távfelügyelet.
4.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: Akadálymentesítés a Baltazár Színházban EMT EMT-TEA-B-20-0039
- Támogatási időtartam: 2020.06.01-2021.06.30
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- Tárgy évben felhasznált összeg: 2.990.342 Ft, ebből
személyi: 0 Ft, dologi: 2.990.342 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 0 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
:„Érzékeny színház” – akadálymentesítési program
fogyatékkal élők bevezetése a színházba.
5.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: Színháznevelési, iskolai előadások a Pitypang és POR
darabok kapcsán EMT-TE-A-B-20-0037
- Támogatási időtartam: 2020.06.01-2021.06.30
- Támogatási összeg: 5.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 4.197.624 Ft, ebből
személyi: 0 Ft, Dologi: 4.197.624 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 0 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Nevelési program a Pitypang és
POR c. darabok kapcsán
6.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: A Baltazár Színház előadásainak tovább játszása EMT-E21-0086
- Támogatási időtartam: 2021.01.01-2022.06.30
- Támogatási összeg: 5.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg:2.307.223,9 Ft, ebből
személyi: 0 Ft, Dologi: 2.307.223,9 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 0 Ft
- Folyósítás: 2022.02.08-án 5.000.000 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Baltazár Színház működésének
kiegészítő támogatása
7.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: Színház működéséhez kapcsolódóan előadások tovább
játszása VI/571/2022
- Támogatási időtartam: 2021.01.01-2022.06.30
- Támogatási összeg: 4.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 4.000.000 Ft, melyből:
személyi: 2.593.058 Ft, dologi: 1.406.942 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 0 Ft
- Folyósítás: 2022.02.17-én 4.000.000 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Baltazár Színház működésének
kiegészítő támogatása
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8.
- Támogató megnevezése: NKA
- Támogatási program elnevezése: A Világot tartó oszlopok című előadás létrehozása NKA
108217/00007
- Támogatási időtartam: 2020.05.18-2021.04.30
- Támogatási összeg: 1.500.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 678.748 Ft, melyből
személyi: 0 Ft, Dologi: 678.748 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 0 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A világot tartó oszlopok című
előadás bemutatása
9.
- Támogató megnevezése: NKA
- Támogatási program elnevezése: A Világot tartó oszlopok című előadáshoz marketing
tevékenység NKA 108128-00060
- Támogatási időtartam: 2020.06.01-2021.08.31.
- Támogatási összeg: 1.400.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 1.400.000 Ft, melyből
személyi: 0 Ft, Dologi: 1.400.000 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 0 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az Alapítvány a támogatást 2020-ban kapta és teljes egészében 2021-ben használta fel.
10.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: A Világot tartó oszlopok című dráma ősbemutatójának
támogatása EMMI-KIEMELT-20-SZIN2-0005
- Támogatási időtartam: 2020.09.01-2021.06.30
- Támogatási összeg: 2.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 1.996.458 Ft, melyből
személyi: 0 Ft, Dologi: 1.996.458 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 0 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A világot tartó oszlopok című
előadás bemutatása
11.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: Baltazár Színház 2020.2.félévi és 2021.első félévi egyedi
előadóművészeti többlettámogatása EMT-TE-A-B-20-0038
- Támogatási időtartam: 2020.06.01-2021.06.30
- Támogatási összeg: 3.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 22.955,10 Ft (tárgyi eszköz), 1.153.390,80 Ft (költség)melyből, személyi: 623.375 Ft, dologi: 530.015,8 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 0 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az Alapítvány a támogatást
hangosításra, előadóművészekre fordította nagyrészt.
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12.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: A Baltazár Színház társadalmilag érzékeny szórakoztató
színházi produkcióinak tovább játszása EMT-TE-A-B-20-0041
- Támogatási időtartam: 2020.06.01-2021.06.30
- Támogatási összeg: 5.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 2.891.894 Ft, melyből
személyi: 1.025.550 Ft, dologi: 1.866.344 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 0 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Társadalmilag érzékeny,
szórakoztató színházi produkciók létrehozása program keretében a Baltazár Színház
előadásainak tovább játszása.
13.
- Támogató megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia
- Támogatási program elnevezése: A Világot tartó oszlopok kortárs dráma ősbemutatója
0267-MMA-21-P
- Támogatási időtartam: 2021.01.01-2021.12.31
- Támogatási összeg: 700.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 700.000 Ft, melyből
személyi: 0 Ft, Dologi: 700.000 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 0 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A világot tartó oszlopok című
előadás bemutatása
14.
- Támogató megnevezése: NAV
- Támogatási program elnevezése: 1% SZJA 2020 (2021-ben kapott)
- Támogatási időtartam: 2021.09.21-2022.12.31
- Támogatási összeg: 445.945 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 445.945 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 445.945 Ft, melyből
személyi: 0 Ft, Dologi: 445.945 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Szervezet az 1%-ot
hangosításra, fodrászati tevékenységre fordította.
15.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: A Baltazár Színház Alapítvány Emtv. szerinti 2021 évi
működési támogatása EMMI- MUK-21-BP-SZ-B-0004
- Támogatási időtartam: 2021.03.01-2022.02.28
- Támogatási összeg: 5.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 5.000.000 Ft, ebből
személyi: 5.000.000 Ft, dologi: 0 Ft

-11- Tárgy évben folyósított összeg: 5.000.000 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Baltazár Színház Alapítvány
2021 évi működési támogatása, leginkább személy jellegű kifizetések
16.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: A Baltazár Színház 2021-2022 évi működést kiegészítő
támogatása EMT-TE-A-A-21-0060
- Támogatási időtartam: 2021.07.01-2022.06.30
- Támogatási összeg: 4.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 4.000.000 Ft, melyből
személyi: 3.889.587 Ft, dologi: 110.413 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 4.000.000 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Baltazár Színház 2021-2022.
évi működést kiegészítő támogatása, leginkább személy jellegű kifizetésekre fordította az
Alapítvány.
17.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: Baltazár Színház az online térben EMT-TE-A-B-21-0152
- Támogatási időtartam: 2021.06.01-2022.06.30.
- Támogatási összeg: 3.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: tárgyi eszköz: 231.961 Ft, költségek: 1.435.123 Ft-ebből
személyi: 0Ft, dologi: 1.435.123 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 3.000.000 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Baltazár Színház az on-line
térben c. program
18.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: Találd meg a művészt Önmagadban EMT-TE-A-B-21-0151
- Támogatási időtartam: 2021.07.01-2022.06.30
- Támogatási összeg: 2.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 443.774 Ft, melyből
személyi: 0 Ft, Dologi: 443.774 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 2.000.000 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Találd meg a művészt
önmagadban! c. szegregációt csökkentő program
19.
- Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Támogatási program elnevezése: Vörös István Digitális tornaóra című drámájának megírása
és színpadra állítása. EMT-TE-A-B-21-0190
- Támogatási időtartam: 2021.07.01-2022.06.30
- Támogatási összeg: 4.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 835.574 Ft, melyből:
személyi: 0 Ft, Dologi: 835.574 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 4.000.000 Ft
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c. drámájának megírása és színpadra állítása
20.
- Támogató megnevezése: NKA
- Támogatási program elnevezése: Oldás- áldás című előadás tovább játszása NKA
108145/00875
- Támogatási időtartam: 2021.06.12-2022.12.31
- Támogatási összeg: 1.500.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 580.000 Ft, melyből
személyi: 0 Ft, Dologi: 580.000 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 1.500.000 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Oldás- áldás című előadás tovább
játszása
21.
- Támogató megnevezése: NKA
- Támogatási program elnevezése: Vörös István Digitális tornaóra ősbemutatója
NKA108117/05294
- Támogatási időtartam: 2021.07.01.2022.12.30
- Támogatási összeg: 3.000.000 Ft
- Tárgy évben felhasznált összeg: 0 Ft
- Tárgy évben folyósított összeg: 3.000.000 Ft
- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:2021évben nem történt költés a
kapott támogatásból, majd csak 2022-ben.

